NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
2017. április 01. – június 30. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 3000 – maximum 6000 karakter)
Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben
megvalósultak:
1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.
2017. 05. 25. Budapest (Hermann Ottó Intézet) – LEADER Szakmai Fórum, információk
tapasztalatok átadása az új programozási időszak eredményes és zökkenőmentes
megvalósítása érdekében. Mezei Dávid agrár- és vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár
beszélt a leader program aktualitásairól, a pályázatok benyújtásának folyamatáról, és az
ütemezésről. Sáringer-Kenyeres Tamás az MNVH terveiről számolt be, az indítandó
képzésekről, melyek a HACS-okat is érinteni fogják. Említést tett a support unit rendszerről is.
Hallhattunk a Leader térségek közötti pályázatról, a benyújtási folyamatról, valamint hasznos
tanácsokról is. Böröcz Lívia osztályvezető asszonytól a Szelíd térségfejlesztési modellekről,
mint jó gyakorlatról hallhattunk.
2017. 05. 29. Kecskemét (Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős
Államtitkárság) – LEADER helyi felhívás tájékoztató. A rendezvényen a leader felhívásokkal
kapcsolatos előadások, és tájékoztatók hangzottak el. Jó gyakorlatokat hallhattunk a korábban
beküldött felhívás tervezek kapcsán.
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.
1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása:
2017. 04. 26. Kárász (Faluház) – Turisztikai Műhelymunka I.. Cél a turisztika fellendítése, a
térségen átívelő és összekapcsolódó program(ok) nyújtás(a) a családosoknak és a bakancsos
turistáknak is. Felkészülés a LEADER térségek közötti együttműködés c. pályázat
benyújtására. A fórum keretében bemutatásra kerültek a LEADER pályázati kiírások, kiemelten
a turisztikai szereplőket értintő felhívások.
2017. 05. 05. Hosszúhetény (Kultúrház) – Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara Üzleti
Fórum való részvétel előadóként. Ismertető a vállalkozások, vállalkozók részére az igénybe
vehető TOP forrásokról. Vidák Krisztina munkaszervezet-vezető tájékoztatta a jelenlévőket a
várható LEADER pályázati lehetőségekről, célterületekről, valamint ismertette a turisztikai
fejlesztési lehetőségeket.
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1.5. Egyéb.
Egyéb fórumokon való részvétel a HFS-hez kapcsolódóan:
2017. 05. 18-19. Pécs (VIII. Falukonferencia) – Vidékkel foglalkozó kutatók eredményeinek
ismertetése, napi és gyakorlati problémák megvitatása, sikeres projektek bemutatása. A
konferencián számos hasznos információt hallhattunk a hányatott magyar vidék sorsáról. Jó
gyakorlatokon keresztül bemutatásra került, hogyan lehet a vidékfejlesztést egy kicsit máshogy
csinálni. A konferencia két napja hasznos és informatív volt.
2017. 05. 25. Kaposvár (Széchenyi tér 8.) – Regionális Tematikus Műhelymunka, melynek
célja a helyi közszolgáltatások minőségének és a helyi versenyképesség fejlesztése, valamint
a költséghatékony és méltányos közszolgáltatás finanszírozás kialakításának magalapozását
elősegítő eszközrendszer átadása. Egy kolléga vett részt a fórumon, mely a területi tervezés
kapcsán hasznos ismereteket nyújtott.
2017.04.04. Mohács régiós értekezleten való részvétel.
2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos
tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)
Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben
megvalósultak:
2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
2017. 04. 26. Kárász (Faluház) – Turisztikai Műhelymunka I.. Cél a turisztika fellendítése, a
térségen átívelő és összekapcsolódó program(ok) nyújtás(a) a családosoknak és a bakancsos
turistáknak is. Felkészülés a LEADER térségek közötti együttműködés c. pályázat
benyújtására. A fórumra meghívást kaptak a térség turisztikai szereplői, akik egymást
megismerhették, találkozhattak egymással és együttműködések jöttek létre egymás között.
2017. 05. 09. Sásd (EFOP-1.7) – „A társadalmi együttműködés erősítése, a szegénység, a
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint az önszerveződésre, stratégiai
jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítása” című, célú pályázat benyújtása
kapcsán tájékoztató fórum tartása. A pályázati kiírás előírta a projekt társadalmasítását, a fórum
sorozat első állomása volt Sásd.
2017. 06. 09. Kárász (Faluház) – Turisztikai Műhelymunka II.. Cél a turisztika fellendítése, a
térségen átívelő és összekapcsolódó program(ok) nyújtás(a) a családosoknak és a bakancsos
turistáknak is. A fórum a térség turizmusfejlesztése kapcsán jött létre, már többedik alkalommal.
A térség szereplői aktívak, lelkesek várják a leendő LEADER pályázatokat, ill. egyéb fejlesztési
lehetőségek után érdeklődnek. Cél, hogy a térségben az eddig szunnyadó szereplők
felébredjenek, és a többszereplős együttműködések előre vigyék őket.
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2017. 05. 05. Hosszúhetény (Kultúrház) – Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara Üzleti
Fórum való részvétel előadóként. Ismertető a vállalkozások, vállalkozók részére az igénybe
vehető TOP forrásokról. Vidák Krisztina munkaszervezet-vezető tájékoztatta a jelenlévőket a
várható LEADER pályázati lehetőségekről, célterületekről, valamint ismertette a Kelet-Mecsek
térségét érintő turizmust fejlesztéséről. A helyszínen a hetényi vállalkozók voltak jelen szép
számmal, akik élénk érdeklődést mutattak a fejlesztési lehetőségek kapcsán.
2017. 06. 20. Magyarszék (Faluház) – VP3-16.4.1-17 „Együttműködések támogatása a REL
és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” pályázati lehetőség
ismertetése, helyi termelők részére. Helyi termelők kiválasztása, termékcsoportok szerint. A
REL térségi kialakítása kapcsán az első térségi fórum megrendezésére került sor, annak
érdekében, hogy a helyi termelők portékái könnyebben juthassanak piacra, ill. hogy a helyi
termelők elmondhassák mire van szükségük, mit szeretnének elérni működésük kapcsán.
2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.
Az egyesület által megbízási jogviszonyban alkalmazott Ujváriné Balogh Andrea jogviszonya
2017. június 7-én megszűnt.
2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös
tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások. Változás
nem történt az előző időszakhoz képest.
2.5. Egyéb.
Egyéb fórumokon való részvétel:
2017. 04. 19. Pécs (Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara) – A Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara meghívta a területén illetékes Helyi LEADER Akciócsoportokat,
hogy bemutassa hivatali, szervezeti felépítését. Célja, hogy átfogó képet adjon az Iparkamara
működéséről, kiemelt tekintettel a jövőbeni, szervezetek közötti közös kapcsolódási
lehetőségekre.
FEB ülés: 2017.04.11.., Írásbeli előterjesztés: elnökségi ülés és küldöttgyűlés: 2017.04.20.
Írásbeli előterjesztés: elnökségi ülés és küldöttgyűlés: 2017.05.15.
3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív,
valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.
3.1 2017. 04. 26. Kárász (Faluház) – Turisztikai Műhelymunka I.. Cél a turisztika fellendítése,
a térségen átívelő és összekapcsolódó program(ok) nyújtás(a) a családosoknak és a
bakancsos turistáknak is. Felkészülés a LEADER térségek közötti együttműködés c. pályázat
benyújtására. A fórumra meghívást kaptak a térség turisztikai szereplői, akik egymást
megismerhették, találkozhattak egymással és együttműködések jöttek létre egymás között.
(melléklet: jelenléti ív, fotó, összefoglaló)
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3.2 2017. 05. 09. Sásd (EFOP-1.7) – „A társadalmi együttműködés erősítése, a szegénység, a
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint az önszerveződésre, stratégiai
jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítása” című, célú pályázat benyújtása
kapcsán tájékoztató fórum tartása. A pályázati kiírás előírta a projekt társadalmasítását, a fórum
sorozat első állomása volt Sásd. (melléklet: jelenléti ív, fotó, összefoglaló)
3.3 2017. 06. 09. Kárász (Faluház) – Turisztikai Műhelymunka II.. Cél a turisztika fellendítése,
a térségen átívelő és összekapcsolódó program(ok) nyújtás(a) a családosoknak és a
bakancsos turistáknak is. A fórum a térség turizmusfejlesztése kapcsán jött létre, már többedik
alkalommal. A térség szereplői aktívak, lelkesek várják a leendő LEADER pályázatokat, ill.
egyéb fejlesztési lehetőségek után érdeklődnek. Cél, hogy a térségben az eddig szunnyadó
szereplők felébredjenek, és a többszereplős együttműködések előre vigyék őket. (melléklet:
jelenléti ív, fotó, összefoglaló)
3.4 2017. 05. 05. Hosszúhetény (Kultúrház) – Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara
Üzleti Fórum való részvétel előadóként. Ismertető a vállalkozások, vállalkozók részére az
igénybe vehető TOP forrásokról. Vidák Krisztina munkaszervezet-vezető tájékoztatta a
jelenlévőket a várható LEADER pályázati lehetőségekről, célterületekről, valamint ismertette a
Kelet-Mecsek térségét érintő turizmust fejlesztéséről. A helyszínen a hetényi vállalkozók voltak
jelen szép számmal, akik élénk érdeklődést mutattak a fejlesztési lehetőségek kapcsán.
(melléklet: jelenléti ív, fotó, összefoglaló)
3.5 2017. 06. 20. Magyarszék (Faluház) – VP3-16.4.1-17 „Együttműködések támogatása a
REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” pályázati lehetőség
ismertetése, helyi termelők részére. Helyi termelők kiválasztása, termékcsoportok szerint. A
REL térségi kialakítása kapcsán az első térségi fórum megrendezésére került sor, annak
érdekében, hogy a helyi termelők portékái könnyebben juthassanak piacra, ill. hogy a helyi
termelők elmondhassák mire van szükségük, mit szeretnének elérni működésük kapcsán.
(melléklet: jelenléti ív, fotó, összefoglaló)

Egyéb:
Folyamatban van a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet számára egy OFA pályázat elkészítése.
HACS-unk tervezi több LEADER térségek közötti pályázat benyújtását, mely kapcsán számos civil
szervezettel kapcsolatfelvétel, ill. - építés történt. Nemzetközi LEADER pályázat benyújtása is
előkészítés alatt van, mely kapcsán Szlovák és Román HACS-ot kerestünk fel.
Támogatjuk a térségben szerveződő REL csoport létrehozását, ill. a pályázat benyújtását. Segítséget
nyújtunk a BO-LI-MA Szociális Szövetkezet számára a sokrétű tevékenység során.
Április hónapban számos műhelymunka és találkozó megtartására került sor az EFOP-1-7 és 2.3
pályázati felhívás kapcsán. A konzorciumi partnerek, a térségi szereplők már mind bevonásra kerültek.
A találkozók során már a tevékenység listákat és a feladatokat állítottuk össze, helyi szakértők
bevonásával.
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Sásd Város Önkormányzatának az EFOP- Menő menzák c. pályázat előkészítésében is részt vettünk.

Kelt.: Kárász, 2017.07.07.
Készítette:
Vidák Krisztina
munkaszervezet-vezető

……………………….
aláírás
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ÉVES BESZÁMOLÓ
a HACS neve
20 év hónap nap. – hónap nap. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 6000
karakter)
Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:
1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.
1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
1.5. Egyéb.

2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 6000 karakter)
Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:
A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.
A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
A HACS működésének bemutatása.
Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös
tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.
2.5. Egyéb.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív,
valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.
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3.1. „………….” című rendezvény (x. melléklet)
3.2. „………….” című rendezvény (y. melléklet)

4. Indikátorok
Sorszám

Mutató megnevezése

Vállalt
indikátor
száma

20.. évben teljesült indikátor

1.

Munkaszervezet által foglalkoztatott
személyek száma
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda
A helyi felhívások keretében támogatott
projektek által létrehozott munkahelyek
száma

fő

fő

db
db

db
db

2.
3.

Eltérés esetén indoklás:

5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése
Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység

Mennyiség

1.

IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások
száma – 20.. év

db

2.

IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások
keretösszege – 20.. év

Ft

3.

Megjelentetett helyi felhívások száma – 20.. év

db

4.

Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 20.. év

Ft

5.

Kötelezettségvállalás keretösszege – 20.. év

Ft

Eltérés esetén indoklás:

6. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
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20..évre tervezett
összeg

20..évben felhasznált
összeg1

Működési költségek
Animációs költségek
Egyéb tervezett bevételek2
Összesen
Eltérés esetén indoklás:

Kelt.:
Készítette: név, titulus

……………………….
aláírás

1
2

Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).
Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.
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Teljesülés aránya (%)

